PM
Dubbelfajten med publiktävling
lördagen den 24 september 2016

Dubbelfajten 2016

Kombinerad 2-mannastafett och patrulltävling för ungdomar,
samt publiktävling för övriga (förlängd medeldistans).
ALLA banor går UTANFÖR, för SM 2017, avlyst område.
Tävlingsform Dubbefajten
Två personer bildar ett lag/patrull. Tävlingen inleds med en sprintstafett som består
av två sträckor. När första sträckans löpare går i mål växlar denne med sin SI-pinne
till andra sträckans löpare. När andra sträckans löpare går i mål ger sig båda löparna
tillsammans iväg på en ultralångdistansbana (patrull). Endast en SI-bricka används.
Klasserna D17-20 och H17-20 kräver SI9 eller högre pga antalet kontroller.
Första patrull i mål vinner Dubbelfajten i sin klass och det är sista löparen i patrullen
som räknas vid målgång så ”håll ihop” patrullen.
Samling
Tävlingsarena i Ånnaboda, vägvisning från Garphyttan.
Parkering
Parkering på anvisad plats i anslutning till Arenan, se Arenakarta.
Parkering kostar 20 kr.
Terräng
Stafettkartan: Måttligt till starkt kuperad parkterräng.
Skogskartan: Måttligt kuperad vildmarksterräng.
Karta
Sprintstafett: skala 1:4 000.
Patrull och publiktävlingar: skala 1:10 000.
DH60 och äldre samt ÖM7: skala 1:7 500.
Reviderad 2016.
Kontrollangivelse tryckt på kartan samt lösa
för de som tävlar i Publiktävlingen.
Snitsling
Otydliga stigar markeras med vit snitsel i terrängen.
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Stämplingssystem
SPORTident. Endast en SI-bricka/patrull.
Observera att klasserna DH17-20 kräver SI9 eller högre pga antalet kontroller.
Anmälda utan bricknummer tilldelas hyrbricka (30 kr).
Borttappad hyrbricka debiteras med 400 kr.
Nummerlappar Dubbelfajten
Hämtas lagvis på tävlingsexpeditionen.
Sträcka 1
röd
(101-199)
Sträcka 2
blå
(1-99)
Lagändringar
Lagändringar kan göras på arenan senast en timme före start.
Efteranmälan
Via Eventor senast onsdag den 21 september klockan 23:59, mot 50 % förhöjd
avgift.
Öppna motionsklasser, Inskolning, U1 och U2
Anmälan på tävlingsdagen vid TC mellan kl 9:30 – 11:30.
Avgifter, vuxna 110 kr, ungdom (t o m 16 år) 70 kr.
Start
Dubbelfajten på arenan.
11.00
11.10
11.20
11.30

H17-20P, D10P och H12P
H14P och D16P
D17-20P, H10P och D12P
H16P och D14P

Publiktävlingen har valfri starttid mellan 10:00 – 12:00.
Observera att intervallstart tillämpas vilket innebär att löpare släpps iväg varje minut
och endast en löpare samtidigt per bana. Tävlingen är rankingmeriterad för
Sverigelistan. Avstånd till start 400 m.
Överdrag transporteras tillbaka till arenan.
Skogskompisar/”Glada gubbar”
Kommer att finnas utefter stafettbanan för att hjälpa till.
Växling
Inkommande löpare, sträcka 1, lämnar sin karta i back, tar ny karta från plank och
lämnar över karta och SI-bricka till utgående löpare.
Löpare på sträcka 2 lämnar egen karta i back, hämtar kartor och överlämnar en av
dem till lagkamrat. Patrullen beger sig därefter direkt ut på långdistansen.
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Vätska
Vatten serveras i klasserna DH17-20P på patrulldelen av banan.
Målgång
Vid eventuell spurtstrid gäller att det är den patrullmedlem som sist skär mållinjen
som avgör patrullens målgång, avgörs av måldomare. Målstämpling sker efter
mållinjen, därefter avläsning.
Maxtid
2,5 timmar
Skuggning
Tillåtet i Inskolning, U1 och U2.
Startlistor/ Resultat
Anmälan till tävlingen medför publicering av deltagande och resultat på Internet.
Startlista och resultat anslås på arenan samt publiceras på Eventor.
Viltrapport
Iakttagelser av vilt rapporteras vid målgång.
Inlämnade kartor
Lämnas ut efter målgång.
Priser
Priser till samtliga i Dubbelfajtenklasser (DH10 – DH17-20). Tid för prisutdelning
meddelas av speaker.
Samtliga deltagare i Inskolning, U1 och U2 erhåller pris direkt efter målgång.
Symboliskt pris till segrare i D21 och H21.
Tävlingsregler
SOFTs allmänna regler.
Heltäckande klädsel enligt SOFT:s bestämmelser.
Tävlande, funktionärer och åskådare deltar respektive medverkar på egen risk.
Servering
Välsorterad marka vid arenan serverar hamburgare, hembakat kaffebröd, godis,
frukt, dricka och kaffe/te.
Toalett/Dusch
Toalett och varmdusch inomhus vid Arenan, se Arenakarta.
Toalett finns även vid start, publiktävlingen.
Första hjälpen
Finns vid arenan, se Arenakarta.
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Miniknat - Hjälp sjörövarna!
Start och mål i anslutning till arenan, kl 09:30 – 11:30. Kostnad 20 kr.
Barnpassning
Finns inte.
Tävlingsjury
Birgitta Gustafsson
Björn Alpberg
Patrik Thybeck

Hagaby GoIF
Almby IK
Lindebygdens OK

Liveresultat
http://liveresultat.orientering.se.
Onlineteknik
Last Mile Communication (LMC) är officiell sponsor av radioutrustning för onlinekontroller.
http://www.lastmile.se/
E-Post: tomas@lastmile.se

Funktionärer
Tävlingsledare:
Banläggare:

Torun Pahlm
Leif Krüger

070-2936214
072-7279737

torun.pahlm@gmail.com
leif.kruger@gmail.com

Niclas Risberg
Magnus Bern

070-7507050
070-2156591

niclas.risberg@gmail.com
am.bern@telia.com

Tävlingsrådgivare: Weine Fredriksson KFUM Örebro

VÄLKOMNA!
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Arenakarta
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